
 

 

 

SUOMEN VESITIEYHDISTYS- 

VATTENVÄGFÖRENINGEN I FINLAND RY 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2012 

 
1.Yleistä 

 

Vuoden 2012 toiminta jatkoi edellisen vuoden tavoitteita toteuttaen. Yhdistyksen talous saatiin 

tasapainotettua, yhdistyksen toiminnan jatkuvuus voitiin turvata ja neljä vuotta jatkunut Platina-projekti 

saatiin osaltamme päätökseen.  

 

Yhdistyksen jäsenmäärä väheni hieman. Ilahduttavaa oli se, että poisjääneiden jäsenten tilalle saatiin uusia 

jäseniä ja yleinen kiinnostus vesiteiden edunvalvontaa kohtaan vaikutti aktivoituvan. Henkilöjäsenten osalta 

eläkkeelle jäämiset ja yleinen ikääntyminen ovat olleet osaltaan vaikuttamassa kokonaisuuteen, samoin 

yritysten toimialamuutokset ja kuntien yhdistymiset. 

 

Oli selkeästi havaittavissa, että uudenlaiset ajattelumallit kokonaislogistiikan osalta olivat nousemassa 

keskusteluun ja tässä yhteydessä myös vesiliikennevaihtoehto nähtiin yhtenä potentiaalisena ratkaisumallina. 

Tämä tuli selkeimmin esille kaivosteollisuuden tulevia tarpeita pohdittaessa ja myös bioenergian tulevat 

mittavat kuljetustarpeet nousivat samalla keskusteluun. Tietoisuus vesiliikenteen ympäristöystävällisyydestä 

on ollut selkeästi esillä useissa yhteyksissä ja vähitellen keskustelu vesiliikenteen kokonaishyödyistä on 

saavuttamassa jalansijaa myös mediassa. 

 

Vuosi 2012 painottui poliittisella tasolla valtaosin suurten linjojen osalta EU-kriisin pohdintaan ja 

hallintayrityksiin. Tämä heijastui myös kotimaiseen kehityskeskusteluun ja teollisuuden- ja elinkeino-

elämän toimintaedellytysten pohtiminen ja niiden edistäminen jäi taka-alalle. Sama vaikutus oli 

kuntarakenne uudistuksesta käydyllä keskustelulla, mikä passivoi niin kunnat kuin maakunnatkin katsomaan 

tulevaisuutta vain hyvin lyhyellä aikajänteellä.  

 

Kuitenkin suuntaus vesiteitä koskevassa edunvalvontatoiminnassa on Eurooppalaisella tasolla korkealle 

arvostettua ja siellä nähdään vesiliikenteen ekologiset, yhteiskunnalliset ja elinkeinopoliittiset 

merkittävyydet ja tulevat mahdollisuudet suurena potentiaalina, joiden edistämiseen panostetaan 

yhteiskunnan ja yritysten taholta sekä taloudellisesti että ideologisesti. Yhdistyksemme mukanaolo Platina-

projektissa mahdollisti hyvät kansainväliset suhteet sekä kontaktit ja ne ovat juuri nyt mitä merkittävimpiä ja 

niiden avulla voimme saada uutta ajattelua ja kehitystä alkuun myös täällä EU:n toiseksi eniten 

sisävesiväylästöjä sisältävässä maassa, Suomessa. 
 

 

 

2. Toiminta 
 

Platina projekti 

 

Kesäkuussa 2008 käynnistynyt PLATINA-projekti jatkoi toimintaansa jo neljättä vuotta ja molemmat 

työryhmät joihin yhdistys osallistuu toimivat aktiivisesti. Yhdistyksemme osuus Platina-projektissa päättyi 

kesäkuussa 2012 ja sen jälkeen Platina-projekti jatkoi lähinnä loppuraporttien ja taloudellisten raportointien 

loppuunsaattamista. 

Yhdistys jätti omalta osaltaan lopputilitys yhteenvedon kesäkuussa ja ennakkotietojen mukaan maksatus 

tapahtuu kevään 2013 kuluessa, jolloin voimme maksaa Kouvolan kaupungin Platina välirahoituksen 

takaisin sopimuksemme mukaisesti. 

 



Maakuntavierailut 

 

Vesitieyhdistyksen hallitus piti tavoitteidensa mukaisesti kaksi kokousta ns. maakunnissa. 13.04.2012 

hallitus kokoontui Turussa, missä hallituksemme jäsen Jussi Mälkiä esitteli yrityksensä toimintoja sekä 

kokousväelle suotiin mahdollisuus koeajoon ja tutustumiseen uuteen trimaran Mobimar 18 Wind alukseen, 

mikä on suunniteltu erityisesti tuulipuistojen huoltotöihin. 

 

Toinen maakuntiin suunnattu kokous pidettiin  16.06.2012 Kuopiossa, missä isäntinä toimivat 

hallituksemme jäsenet Auvo Muraja Oy Saimaa Terminals Ab:stä sekä Kuopion kaupungin palvelujohtaja 

Jarmo Pirhonen. Vierailuun liittyi seminaari/keskustelutilaisuus paikallisten voimala/energia toimijoiden 

kanssa ja kuulimme myös esityksen Kuopion kaupungin matkailustrategioista. 

 

 

 

3.  Lausunnot 

 

Yhdistys antoi asiantuntijalausunnon huhtikuussa 2012, koskien Valtioneuvoston liikennepoliittista 

selontekoa. Koska lausunto kuvaa hyvin yhdistyksemme linjauksia liitetään lausunto kokonaisuudessaan 

vuosikertomukseen: 

 

 

Suomen Vesitieyhdistys ry    Asiantuntijalausunto 

Valtakatu 35 A 4 

45700 Kuusankoski 

 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 

00102 Eduskunta 

 

 

Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuulluksi Valtioneuvoston liikennepoliittisesta selonteosta eduskunnalle 

2012. Selonteossa otetaan kantaa koko liikenneverkon kehittämisestä useiksi kymmeniksi vuosiksi 

eteenpäin, tämän vuoksi haluamme kiinnittää huomiota vesiteiden kehittämisen tärkeyteen arvioitaessa 

liikenteen tehokkuutta, ympäristöarvoja ja kokonaispäästöjä. Valtiovallan aiemmat päätökset tulevat 

lisäämään voimakkaasti bioenergian käyttöä ja sen myötä myös tämän sektorin kuljetuksia, mihin tulee 

varautua myös vesitieverkostoa kehittämällä ja suuntaamalla riittävästi varoja nykyisen vesitieverkon 

ylläpitämiseen ja riittäviin peruskorjaustoimiin.  Samoin uudet kaivannaisteollisuuden kehitysnäkymät 

tulevat lisäämään kokonaiskuljetustarvetta ja nimenomaan tällä sektorilla vesiliikenteen hyödyt tulevat 

näkymään parhaiten. Liikenneverkon kokonaisuutta kehitettäessä tulee myös Suomessa huomioida EU:n 

liikennepoliittiset näkemykset, mitkä asettavat suuria odotuksia liikenteen kokonaispäästöjen vähenemiselle 

sekä vesiteiden lisäkäytön tuomille kustannussäästöille tavaroiden kuljetuksissa, luoden siten paremman 

kilpailukyvyn vesiliikennemahdollisuutta hyödyntäville alueille ja siellä sijaitseville liiketoiminnoille.  

 

Edellä mainittujen pitkän aikavälin toimien lisäksi Suomen vesitieyhdistys ry. haluaa kiinnittää huomiota 

vesiteiden kehittämisen rahoitukseen kuluvalla hallituskaudella. Kehysriihessä liikenteen infrastruktuurin 

rahoittamiseen kohdennettiin merkittävästi rahoitusta noin 1,3 miljardia euroa, mutta vain yksi uusi 

meriväylähanke sai rahoituksen. Rauman meriväylän syventämiseen kohdennettiin 20 miljoonan euron 

määräraha, joka edustaa vain noin 1,5 % koko rahoituskauden budjetista. 

Kaivoshankkeiden eteneminen Pohjois-Suomessa edellyttää merkittävää panostusta jo kuluvalla 

hallituskaudella liikenneyhteyksien parantamiseen käynnistyvillä kaivoksilla.  Suomen vesitieyhdistyksen 

huolena on erityisesti Pohjois-Suomen satamien vesiväylien riittämätön syvyys kaivosten kuljetustarpeisiin. 

Vesiväylähankkeiden toteuttaminen lupa- ym. prosesseineen vie useita vuosia. Näin ollen hankkeiden 

suunnitelmavalmiutta on parannettava jo tällä hallituskaudella ja siihen on varattava tarvittava rahoitus, jotta 

mahdolliset syventämistarpeet voidaan toteuttaa riittävän nopealla aikataululla. 

 Savonlinnan ohikulkutiehankkeen jatkorahoitus leikattiin, joka tarkoittaa, että suunniteltu vesiväylän 

siirtäminen Kyrönsalmesta Laitaatsiltaan ei toteudu tällä hallituskaudella ja vaarana on, että hankkeen 



toteutuminen lykkääntyy vielä vuosiksi eteenpäin. Vesiliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta 

tärkein osa jää näin toteutumatta. 

Vesitieyhdistys on myös huolissaan Saimaan alueen vesistön vesiliikenteen kilpailukyvystä kohonneiden 

kustannusten vuoksi. Luotsausmaksujen ja muiden viranomaismaksujen korotukset sekä väylämaksulain 

tulkinnanvaraisuudesta johtuva väylämaksujen periminen joissakin tapauksissa myös Saimaan sisäisessä 

liikenteessä on muodostumassa kohtuuttoman korkeiksi varustamoille, jotta vesiliikenne Saimaalle olisi 

kannattavaa. 

Vesitieyhdistys esittääkin, että Liikenneministeriön käynnistämässä Suomen merenkulkustrategiatyössä 

otetaan huomioon sisävesiliikenteen tavara- ja matkustajaliikenteen kehittäminen siten, että Saimaan 

sisäinen vesiliikenne, liikenteen ympärivuotisuus ja Saimaan kanavan kautta tapahtuva ulkomaanliikenne 

voi jatkossa toimia kilpailukyisesti ja kehittyä vastaamaan EU:n sisävesiliikenteen kehittämiselle asetettuja 

tavoitteita. Vesiliikenteen roolin ja merkityksen lisääminen Saimaan alueella on mahdollista ja vaatii 

kansallista tahtotilaa viranomaisilta, alueen toimijoilta ja teollisuudelta sekä varustamoilta erityisesti nyt, 

kun Saimaan kanavan pitkä sopimus on allekirjoitettu ja ratifioitu myös Venäjällä. 

 

Suomen vesiteiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä tulee välittömästi laatia selkeä tavoiteohjelma ja sen 

tueksi tulee jo laaditut mittavat suunnitelmat päivittää  nykyistä alustekniikkaa vastaaviksi ja sen myötä 

realistiselle kustannustasolle. Näin toimien luodaan valmiuksia EU:n liikennepoliittisten linjausten 

toteuttamiselle kuin myös paremman kilpailukyvyn saavuttamiselle kotimaisen teollisuuden yhä kiristyvässä 

kustannuspaineessa. 

 

Suomen Vesitieyhdistys ry 

 

 

 

4.  Seminaari ja seminaarimatka 

 

Suomen Vesitieyhdistys järjesti Lappeenrannassa 22.01.2012 jo perinteiseksi muodostuneen  

talviseminaarin, aiheena tällä kertaa ajankohtainen  ”Kanavan vuokrasopimus jatkuu – Saimaan vesiliikenne 

uudessa kehitysvaiheessa”. seminaariin osallistui 85 henkilöä.  

 

Seminaariohjelma: 

 

12.00  Tervehdyssana  

12.10 Metsäenergialle suunnatut tuet ja valtiovallan uudet näkemykset 

Juha Hakkarainen MTK  

12.40 Eri kuljetusmuotojen yhteiskunnalliset kustannukset ja vertailu EU-maiden vastaaviin 

laskelmiin 

Risto Soukka LTY   

13.10 Kaivosteollisuuden mahdollisuudet sisävesiliikenteen hyödyntämisessä 

Timo Hirvonen  Nordkalk Oy Ab 

13.40 Uudet määräykset polttoaineiden rikkipitoisuuksissa, uhka vaiko mahdollisuus Saimaan 

liikenteelle 

Oscar von Hertzen Finnshipping Oy 

13.40 Bioenergia järjestöt “samaan laivaan” 

 Tage Fredriksson Puuenergia Oy 

 

14.00 KAHVITUS 

 

14.30 Matkailun uudet tuulet ja tulevaisuudet näkymät 

Pellervo Kokkonen Savonlinnan seudun kuntayhtymä 

14.50 Uusi risteilyalus Saimaan liikenteeseen 

 Cor Giljam  Saima Lake Cruises Oy  

15.20 Jäänmurtotekniikan uudet tuulet    

Reko-Antti Suojanen  Aker Arctic Technology 



15.40 Näkökantoja satamien toimintojen yhtiöittämisestä   

Heikki Soininen Joensuun Kaupunki 

16.00 Port of Vyborg as a part of Saimaa traffic  

Anastasia Artemenko Port of Vyborg     

16.30 Loppukeskustelu 

 

17.00  Tilaisuuden päättäminen 

 

17.00 – 18.00 Kansliapäällikön keskustelutilaisuus 

 

18.15 – 20.00 Buffee- illallinen Patrian pääsalissa 

 

Seminaari sai runsaasti myönteistä palautetta ja toivottiin talviseminaarikäytännön muodostuvan pysyväksi. 

  

 

Seminaarimatka ruotsiin 26 – 27.09.2012  

 

Yhdistys teki syyskuussa seminaarimatkan Ruotsiin, missä tutustuttiin sikäläisten voimaloiden kierrätys- ja 

bioenergia tuotteiden käyttöön ja logistisiin ratkaisuihin. Matkan  yhteydessä oli myös pienimuotoinen 

seminaari, missä saimme kuulla Värmlandin maakuntahallinnon näkemyksiä vesiteiden 

kokonaisvaikutuksista maakunnan elinkeinoelämälle.  

 

Seminaarin ohjelma oli monipuolinen ja kiireinen, matkan aikana saimme selkeän kuvan toimista, miten 

naapurimaamme hoitaa ”vihreää logistiikkaansa”. 

 

Matkamme aikana Ruotsissa oli lakkoselkkaus satamien osalta ja alkuperäinen ohjelmamme koki joitain 

muutoksia, mitkä saimme järjestettyä sikäläisten yhteistyökumppaniemme avulla ja pystyimme tarjoamaan 

mukana olleille vastaavat korvaavat kohteet. Edellä mainituista järjestelyistä kiitokset Stockholms 

Bulkhamnin toimitusjohtaja Henrik Lundbergille. 

 

Matkaohjelma 

 

Keskiviikko 26.09.2012 

 
9.05 Lento Helsinki – Tukholma 
 Tutustuminen Port of Mälaren satamaa 
 Tutustuminen Västeråsin biovoimalan logistiikkaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin 
 Majoittuminen hotelliin Karlstadissa 
18.00 Illallisseminaari Värmlandin ja Sjöfartsforumin edustajien kanssa 
22.00 Päivän ohjelma päättyy 
 
 

Torstai 27.09.2012 

 
8.00 Lähtö StoreEnson Skoghalllin teollisuuslaitoksille 
 Tutustuminen Skoghallin teollisuuslaitosten logistisiin järjestelmiin 
 Vierailu Vänerhamnin Karlstadin satamassa  
 Vierailu Södertäljen kanavalla + kanavan laajennushankkeen esittely 
 Storvikin voimalan logistiikan esittely 
20.30 Paluulento Tukholma – Helsinki 
 

 
 

 

5. Jäsenistö 
 



Yhdistykseen kuului kertomusvuoden lopussa jäseniä seuraavasti. (Vertailukohtina vuosien 2008 –2012 

jäsenmäärät.) 

2008 2009 2010 2011  2012 

Henkilöjäseniä    65   60  54   55   46   

Kunta- ja kaupunkijäseniä    19 22 20 20 19 

Yritysjäseniä  31 34 30 35 30 

Yhteisö- ja yhdistysjäseniä    21 15 20 20 19 

Yhteensä    136 131 124  130 114 

Muutos edellisvuodesta   -26    -5 -7 +6 -16 
 

 

 

Kunniajäseniä ovat: Niilo Hämäläinen, Jouko Loikkanen, Juhani Rissanen, Tauno Saavalainen ja Alpo 

Väänänen. 

 

 

 

6. Hallitus ja toiminnantarkastajat 
  

Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimintavuotena 

  Puheenjohtaja  Markku Mylly            2012** 

  Varapuheenjohtaja Pekka Koskinen 2010 – 2012*  

  

 

Jäsenet:  Kehitysjohtaja  Auvo Muraja  2010 -2012* 

  Toimistopäällikkö Kykkänen Seppo 2010 - 2012* 

  Logistiikkajohtaja? Antti Vehviläinen 2010 - 2012* 

  Johtaja   Keijo Kostiainen 2010 - 2012* 

  Toimitusjohtaja  Markku Pennanen 2010 - 2012* 

  Satamakapteeni  Jukka Kallio  2010 - 2013 

  Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen 2011- 2013 

  Satamajohtaja  Kristian Hällis 2011- 2013 

  Toimitusjohtaja  Jussi Mälkiä  2011- 2013 

  Suunnittelujohtaja Reko-Antti Suojanen 2011- 2013 

  Partner  Oscar von Hertzen 2012 - 2014 

  Johtaja  Jyrki Paavola  2012 - 2014 

 

 

 

 

  

* erovuorossa vuosikokouksessa 2013 

** Markku Mylly erosi 16.06.2012 yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä EMSA:n pääjohtajan tehtävien 

hoidon johdosta, uuden tehtävän sijaintipaikka Lissabon Portugali. 

 

Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Antero Pulkkanen. 

 

Toiminnantarkastajana toimi Olli Holm ja varalla Ulla Keino  

 

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa. 

 

Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Markku Mylly, varapuheenjohtaja Pekka Koskinen, 

toiminnanjohtaja Antero Pulkkanen sekä hallituksen jäsenistä Auvo Muraja, Keijo Kostiainen, Oscar von 

Hertzen sekä Jarmo Pirhonen. Työvaliokunta kokoontui puhelinkokousten merkeissä niin seminaarin kuin 

seminaarimatkankin tiimoilta. 



 

 

7. Toimihenkilöt 
 

Yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävät Migliore Oy, missä Antero Pulkkanen vastaa tehtävien hoidosta.  

 

8. Vuosikokous 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.01.2012  klo 10.00 alkaen Lappeenrannassa  Scandic Patrian tiloissa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Heinolan kaupungin edustaja Timo Ihamäki. Kokouksessa paikalla 15 

henkilöä. 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2012 valittiin Satamaliiton toimitusjohtaja Markku Mylly. 

 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olevaa Oscar von Hertzeniä ehdotettiin jatkokaudelle 2012 – 2014. 

Hallituksen jäsen Kari Hölttä on ilmoittanut, että työkiireiden vuoksi ei voi enää osallistua hallituksen  

toimintaan, hänen tilalleen kaudelle 2012 ehdotettiin Antti Vehviläinen. Uudeksi jäseneksi kaudelle 2012 –  

2014 ehdotettiin Jyrki Paavolaa. Ehdotuksia kannatettiin. 

 

  

Kaudelle 2012-2014 valittiin Oscar von Hertzen sekä Jyrki Paavola. Kaudelle 2012 valittiin Antti  

Vehviläinen. 

 

 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Olli Holm sekä varalle Ulla Keino 

 

Hallituksen esityksenä on, että jäsenmaksuihin tehdään 10% tasokorotus. Edellisen kerran jäsenmaksuja on  

korotettu viisi vuotta sitten. Keskustelun jälkeen päätettiin, että 10% tasokorotus hyväksytään siten  

muutettuna, että henkilöjäsenten jäsenmaksu korotetaan 50 Euron suuruiseksi, pienten kuntajäsenten  

jäsenmaksu 280 euron suuruiseksi ja yhdistysten ja yhteisöjen jäsenmaksu 170 Euron suuruiseksi. 

 

  

Uudet jäsenmaksut vuodelle 2012 ovat: 

 

Henkilöjäsenet     50 € 

Kuntajäsenet  Pienet  280 € 

  Keskisuuret  550 € 

  Suuret                     1100 € 

Yhteisöt ja Yhdistykset   170 € 

Yritysjäsenet  Pienet  220 € 

  Keskisuuret  440 € 

  Suuret  880 € 

 

Toiminnanjohtaja ehdotti jäsenmaksun eräpäiväksi 29.02.2012. 

 

Jäsenmaksut hyväksyttiin korjatussa muodossa ja eräpäiväksi päätettiin 29.02.2012. 

 

Varsinaista vuosikokousesitelmää ei sisällytetty kokoukseen, sillä kokouksen jälkeen oli vuorossa jo 

perinteiseksi muodostunut talviseminaari Scandic Patrian tiloissa. 

 

 

 

9. Yhdistyksen toimitilat 
 

Yhdistyksen toimitilat ovat sijainneet kertomusvuonna: 



Migliore Oy 

Valtakatu 35 A 4 Kuusankoski 

puh. 05-535 4198, 0400-550823 ja fax 05-535 4199.  

e-mail pulkkanen@vesitiet.org 

 

 

10. Yhdistyksen talous 

 

Tuloslaskelman mukaan taseen loppusumma on 8 722,04 Euroa ja tuloslaskelma osoitti varsinaisen 

toiminnan ja Platina-projektin kokonaistuloksi alijäämää 3696,52 Euroa. Varsinaisen toiminnan tulos oli 

9173,66 Euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen kassatilanne oli kohtalainen, taseen mukaan rahat ja 

pankkisaamiset olivat tilikauden päättyessä 3530,78 Euroa. 

 

 


